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            30. årgang                  Nr. 18          9. maj 2010 

 
 
Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
 
Kalenderen  
Husk at give mig en mail eller en seddel, 
hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det 
selvfølgelig også skrives på kalenderen i 
fælleshuset. 
Redaktricen 
 
 
Møder og arrangementer: 
Bestyrelsesmøder: 
2010: 
Torsd. d. 3. juni  
Mand.d. 9. august 
Tirsd. d. 7. september 
Onsd. d. 6. oktober 
Torsd d. 4. november 
Mand. d. 6. december 
 
Fællesmøder: 
2010: 
Onsd. d. 19. maj  
Torsd. d. 17. juni  
Mand. d. 23. august 
Tirsd. d. 21. september 
Onsd. d. 27. oktober 
Torsd. d. 18. november 
 
 
Fælleshuset er lånt ud til: 
2010: 
 
Lørd. D. 12. juni Hus 13 
Mand. d. 3. fra kl. 20 Hus8 
Konfirmationer: Hus,14 13+15. maj? 
Tirsd. D. 11. maj fra kl. 20 Hus 9 
Lørd. D. 5. juni Hus 21 
 
Skt. Hans stamgruppe 6 
 
Arbejdsweekend: lørd. d 18.-19. sept. 
Arbejdsweek-end Opfølgning sønd. d. 26.sept. 
 
Lørd. D. 2. oktober Hus 9 
 
2011: 
Lørd/sønd. 12. 13. februar Hus 16 
Lørd/sønd. 30. april-1.maj Hus 8 
 
 
 

Rengøring sønd. d. 16. maj kl. 10 
Stamgruppe 2 
Ole Sejr  
Lone + Jens 
Erik 
Jacob (5b) 
Birgitte + Nikolaj 
Mik 
Suzan 
Janni + Gustav + Astrid 
 
 
 
Fødselsdage: 
Niels fylder 13 år mand. d. 10. maj 
Flemming fylder 64 år torsd. D. 13. maj 
 

 
 
 
Stumtjener 
Jeg vil gerne spørge om der er nogen som 
har en stumtjener som jeg må låne bare i en 
måned? 
Vi skal bruge en hel masse til vores 
Ragnarock forestilling - en musikteater 
gruppe. 
Esther 
 
Fritidsjob 
Jeg kunne godt tænke mig at få et fritidsjob, 
så hvis I har noget som i gerne vil ha' gjort så 
vil jeg meget gerne hjælpe. 
Esther 
 
Kærlig hilsen  
Esther 
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 Referat fra bestyrelsesmødet den 06-05-2010 
 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Lukket 
 Møder i 2010 Arne 
 Bestyrelsesmøder: 
 - 9/8 
 - 7/9 
 - 6/10 
 - 4/11 
 - 6/12 
  
 Fællesmøder: 
 - 23/8 
 - 21/9 
 - 27/10 
 - 18/11 

 Højtryksspuler Arne 
 Bestyrelsen vurderer at det er en almindelig del af driften, hvorfor vi køber den for 990,- kr. - låst fast til  
 græsslåningsholdet. 

 Godkendelse af referat fra  Arne 
 Generalforsamlingen 
 Godkendt og underskrevet. 
  
 Mik lægger det på nettet. 

 Dato for arbejdsweekend i  Erik 
 efteråret 
 Vi sætter arbejdsweekenden til 18 - 19. september. 

 Ekstern Bakkanal Erik 
 Vi sætter punktet på fællesmøde 

 Udgifter til Gården Mik 
 Næsten samtlige termostater var i stykker og er blevet skiftet. 
  
 Vandskaden i Østlængden er nu udbedret - faktisk erstattet med den "rigtige" løsning. 

 Taget på Hus 2 Mik 
 Peter har omlagt sine lån for at få penge til sin ombygning gennemført i år. 

 Stikkontakter i Tumlerummet Mik 
 Er udført 
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 Status Beskrivelse Ansvarlig 
 Åben 
 Afslutning af sagen med  Arne 
 Strandgårdsvej 
 Arne kontakter Strandgårdsvej GEF for at få lukket og afregnet. 

 Logo konkurrence Bo 
 Bo snakker med Peter om han har en god ide. 

 Regulering af Gårdens leje Bo 
 Vi skal have undersøgt, hvorledes og hvor meget vi kan regulere gårdens leje med, så vi får indhentet den ½ GEF  
 fra Hus26B, hvilket svarer til  640,- kr per måned per lejlighed. 
  
 Bo får lejekontrakterne og kigge rpå sagen. 

 Søen på marken Bo 
 Bo kontakter kommunen mht. at få belyst: 
 -  Evt. overgravet drænledning langs Dageløkkevej 
 -  Den "nye" underførelse" 

 Opfølgning på  Jens 
 Jens rykker Hans for status. 

 Forprojekt for Fælleshustorvet Jørgen 
 Vi sætter det på fællesmøde. 
  
 Formålet er at få en indikation af ambitionsniveauet samt nedsat en gruppe der udarbejder en plan for  
 beslutningsprocessen. 

 Ost og Rødvin Karen- 
 Vi sørger for ost og rødvin til sidste fællesmødet den 17. juni. 

 Håndtering af revisionens  Mik 
 anbefalinger 
 Mht. ikke-betalte GEF-kontingenter skal vi håndhæve de vedtagne procedurer. Dvs. på fællesmøde, hvis vi ikke kan  
 inddrive- 
  
 Mht. bankafstemming skal dette gøres hyppigt 
  
 Jens og Mik udarbejder en stabndard-proces for årsafslutningen af regnskaberne, så vi sikre fremover at få  
 materialet ud til Generalforsamlingen til tiden. Denne plan vendes med revisoren. 

 Internet i fælleshuset Mik 
 Vi skifter den nuværende løsning hos TDC ud med Telenor, hvor vi får 10 mb trådløst internet samt telefonen med  
 samme nummer. Dette fås for samme beløb for den nuværende løsning. Mik håndtere processen og offentligøre  
 det i Bakkanelen med brugervejledning, når nettet er installeret. 
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Fællesmøde  
Onsdag den 19. maj 

kl. 20.30 
 

1.  Valg af ordstyrer.  

2.  Referent. Hus 16 - finder selv afløser, hvis de ikke kan komme☺  

3.  Godkendelse af dagsorden. 

4.  Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde 

5.  Nyt fra Bestyrelsen: 

• Spørgsmål til bestyrelsens referater 

6.  

 

Punkter til beslutning: 

• Vinduer i hus 6, accept af afvigelser fra beslutning på 

fællesmødet v/ Hus 6 

7.       Punkter til debat:  

• Seniorboliger v/ Jørgen  

• Ekstern Bakkanal v/ Mik 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Fælleshustorvet v/ 

Jørgen 

8.  Udvalg og opfølgning på opgaver:  

• Jubilæum v/ Jørgen S 

9.  Eventuelt 

Vel mødt til jer alle, 

Arne 

 
 


